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Kéziratokat a szerkesztőség nem ad vissza

Hanyatlás.Magyarországon az állattenyésztés sorsa mélyen belevág a szocziális kérdésbe. Az Alföld legexponáltabb pontjain ezerszámra van az olyan mezőgazdasági munkás, aki az egyoldalú szemtermelés és a gazdasági viszonyok átalakulása, nemkülönben a gépek szakadatlan térhódítása miatt alig keres meg többet éven- kint, mint 120—.150 forintot. Ezt az állapotot. jól tudjuk, túlontúl kihasználják a nemzetközi szoczialisták a maguk ködös czéljaik számára. De vannak igen sokan, akik szoczialistáknak éppenséggel nem mondhatók s mégis mélyen röstellik és fájlalják ezt az állapotot, sőt nemzeti és társadalmi szempontból aggodalmasnak, veszedelmesnek és szégyenletesnek tartják.Már most két dolog világos: egyik az, ha az alföldi szegény munkás annyi kuko- riczát tud bekeresni, hogy egv-kéi disznót hizlalhat vele, nemcsak megél a családjával, hanem még szerényen pénzelhet is belőle. Másik az, hogy nem az öb- löstorku demagógia, az olcsó izgatás vezet ki bujáinkból, hanem a munka, a serény tevékenység. Azok, akik véget akarnának vetni annak az állapotnak, hogy a magyar parasztok ezrei csak úgyszólván „a kéztől a szájig“ tengessék életüket, felfogták annak az akcziónak a jelentőségét, amelyet Darányi Ignácz földmive- lésügyi miniszter, a vaj, a baromfi és a tojás termelésének és értékesítésének fokozására néhány évvel ezelőtt megindított. Itt vannak a szomszédságunkban az iparüzö államok nagy fogyasztó piaczai, amelyek az élelmiszerek szempontjából szinte határtalan befogadó képességűek. A magyar Alföldet valaha »Európa éléskamrájának" nevezték. Darányi vissza akarta adni ezt a jelentőségét a páratlan magyar termő talajnak.

Előtte lebegett Francziaország példája, amely Méline agrárpolitikájának hatása alatt szinte alig egy évtized erőfeszítésével, ma már évenkint 1500 millió frank értékű élelmiszerrel hoz be kevesebbet a külföldről, mint hozott azelőtt. Buzdította, serkentette, lelkesítette a minisztert Dánia mezőgazdaságának tüneményes föllendülése. Dániáról tudjuk, hogy területre sokkal kisebb Magyarországnál, mégis a dánországi gazdákkal senki sem tud versenyezni a világ legnagyobb pia- czán Londonban és Anglia hatalmas ipari czentrumaiban. Hogy milyen élelmesek a dánok, bizonyítja, hogy a szibé
riai vajat nem Oroszország, hanem ők hozták először forgalomba Európában, mindenekelőtt Angliában.Ilyen példák serkentő hatása alatt in dúlt meg nálunk a tejszövetkezetek, to.vábbá a baromfi- és tojásértékesitö szövetkezetek működése. Az emberek szinte visszafojtott lélegzettel lesték Darányi jelentéseit, amelyek évröl-évre haladást konstatáltak. Tejért, baromfiért, tojásért évröl- évre több pénzt kaptunk a külföldről és senki sem gondolt arra, hogy ezen a téren maholnap hanyatlás, sőt visszaesés kö- vetkezhessék be. Pedig bekövetkezett s az Országos Statisztikai Hivatalnak legutóbb közzétett jelentésében, mely az idei félév kiviteléről ad számot, azt olvassuk, hogy csupán tojáskivitelünkben az 1903. év első hat hónapja alatt a múlt esztendő hasonló időszakával szemben, 

három millió koronaösszegre rugó hanyat
lás tapasztalható, hasonló, bár csekélyebb a visszaesés tej- és baromfikivitelünkben is.A szakférfiak, akik e hanyatlás okaival foglalkoztak, kettőt konstatáltak. Az egyik ok tárgyi természetű, vagyis a dolgok természetében rejlik.Ugyanis az áUatkivitel a kedvező üzleti konjunktúrák hatása alatt akkora arányo

kat öltött nálunk is, hogy az emberek idehaza a vaj és a baromfi nagyobb mértékű fogyasztására szorultak. Ezt értjük, mert ez általános jelenség Európában, knémet- 
országi husszükéröl már többször volt szó e lapokban. Hasonlók lehetnek az állapotok Francziaországban, amireegyérdekes jelenségből lehet következtetni. A franczia kamara és szenátus nemrégen fogadta el a Debussy és társai által ajánlott uj állat- és husvámokat, a szenátus vámügyi bizottsága azonban megkereste a franczia földmívelésügyi minisztert, hogy az uj vámokat csak a parlamenti szünetek után, tehát nem most, hanem valamikor késő öszszel léptesse életbe, mert a hús drágasága Francziaországban is a külföldi importot ez idő szerint még szükségessé teszi.Ilyen általános európai konstellácziók mellett annál rosszabb és bosszantóbb az a másik ok, mely baromfi- és tojás-, nemkülönben vajkivitelünknek is hanyatlását okozta. Termelők, exportőrök és szakférfiak egyaránt a kereskedelmi kormányt azzal vádolják, hogy szükkeblüségböl és bürokratikus elmaradt gondolkozásból nem bocsátott a kivitel rendelkezésére o lyan vasúti kocsikat,h melyek az ilyen romlandó élelmiszereknek nagy távolságokra szállítását lehetővé teszik. Hát nagyon szomorú állapot az, midőn az adózó polgárság filléreiből fizetett államközegek állanak be kerékkötőül arra, hogy a közönség gazdasági izmosodása, tehát adóképességének fokozása akadályoztassák. Éppen most olvassuk, hogy a Magyar Államvasutak igazgatósága az Országos Magyar Gazdasági Egyesület előterjesztésére gyümölcs és zöldség szállítására megfelelő berendezéssel ellátott 200 uj kocsit jelölt ki. Reméljük, hogy a baromfi, tojás és vajkivitel igényeivel hasonló módon fognak számot vetni s a jövőben nem ismétlöthetik majd meg a panasz, hogy az



Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 36. sz.állam az alsóbb rétegek gazdasági és társadalmi helyzetének javításában éppen a saját intézményeivel nem akar közreműködni.
Állattenyésztés.

Rovatvezető: Monostori Károly.

Tehenek üzekedésének elö- 
mozditása.Sokszor megtörténik, hogy legjobb fejős ebenünk nem üzeked k kellő időben s alig varjuk azt a pillanatot, midőn megfolyaihatjuk egy jó fajtabikaval, mert nemcsak egyedül a tejproduktió, de kü lönösen most, midőn a jószág oly kelendőségnek örvend, a tenyésztés is czélunk. Már pedig ha hónapokig nincs behagalva a tehén, későn kap borjut, korán elzüllik, vagyis elapad tejhozama és a szegény gazda kétszeresen vallja kárát tehene ezen ros-z tulajdonságának. Ezen okok késztették a gazdákat arra, miszerint a leborjazott teheneket a lehető leggondosabb, legéberebb figyelemmel kisérjék s amint csak legkisebb jelét mutatták az üzr-kedésnek, p. o. az istállóból kieresztve ugrál társaira, fölemelt fejjel bőg, párája megduzzad, megdagad, pirosabb lesz, min ha meggyuladna, rangatodzó mozgást végez — remeg — és olykor geny- szerü folyadékét lövel ki, mint a lovak a sárlásriál; a tehén ilyenkor rosszabbul eszik, kevesebbet iszik, ideges, izgatott lesz, összerezzen minden hangra, neszre, kapkodja ide oda fejét, csóválja erre-arra a farkát, lökdösi szomszédjait, nehezebben fejödik, kevesebb tejet ád és ez sem normális összetételű, hanem sokszor sárgás szinezetü, kesernyés izii, sűrűbb, de nem jó. Akkor ha csak egyet is észlelünk ezen sokféle jel közül, azonnal vezessük e tehenet bikához s pedig lehetőleg olyanhoz, mely az nap még nem fedezett, valószinüleg nem lesz eredménytelen a kisérlet. Rendes körülmények és normális viszonyok között többnyire már 3 héttel a borjazás után szokott a tehén üzekedni, azonban megtörténik, hogy a nöszülési vágy csak 4 hét múlva jelentkezik, még ez is nagyon jó eset, sőt ha 8 hét múlva, mikor a borjut sok helyen elválasztják, jelentkezik az ösztön, akkor is jól vagyunk marhánkkal, mert hisz egyik borjuzástól a másikig csak 11 hónap telik el, tehát nem is egészen egy esztendő.Némely tehén egyáltalán nem üzeke- dik mig szoptat, azért igen előnyös azon borjunevelési eljárás, mely szerint csak 4 hétig kapjon a borjú anyatejet, azután pedig már ne szopjék hanem lefölözött tejjel és abraktakarmányokkal táplál- tassék; ily módon már több tehenészetben (hol hosszabb ideig állottak meddőn 

a tehenek s 3—4 hónapig szoptatván borjaikat, rendesen csak 13—14 hónap volt a két borjazás közti időszak, vagy még több is) elérték azt, hogy rendes 11—12 havi időközben leborj zik minden tehén. Leginkább a folytonos istállózásra kárhoztatott ma'hák üzekednek későn, mert a mozgáshiány m alt többnyire túlságos jó takarmányozásban részesülvén, elp< tyhülnek a szervek, elzsi- rosodik a méhben a petefészek s apete- sejiek leválása nagyobb nehézségg* 1 jön lé re ; ezt elő kell segítenünk a marháknál egyrészt az által, hogy kevésbbé hizlaló eleséget nyújtsunk teheneinknek, másrészt azzal, miszerint a friss üde, szabad levegőn mozogni engedjük őket s ha már a legtermészetesebb táplált k- szerzés, a legeltetés nagy előnyeit nem is nyújthatjuk barmainknak, legalább egy pár óráig, az udvaron készített kifutókban engedjük meg, hogy szabadon ugrándozhassanak naponta 1 — 2 órát; tessék elhinni ilyen korlátokkal körülvett s alig valamibe kerülő (meri kizárólag előállítható) helyek aramat érnek nemcsak azért, hogy az üzekedésre való hajlam előbb megindul a tehénben, hanem leginkább azért, mert a tehén szervezete nem pusztul el túlságosan s tüdeje nem romlik el oly hamar, mint a párával többé- kevésbbételt istállóban s lábai a folyton egy helyben állástól nem dagadnak meg, nem fásulnak el, körmük (patájuk) nem korhad meg mint az a trágyán való folytonos állásban gyakran megesik s szemük a különböző hályog ésgyuladás, de leginkább a havivakság veszélyének nincs annyira kitéve, mint ha éjjel-nappal mindig a rosszul szellőztetett (tisztelet a kivételnek) istállóban kénytelen a marha lenni.Hogy ha a kifutók vagy esetleg sétahelyképpen fentartott kisebb legelököni mozgás sem ébresztené fel a tehénben kellő időben a bika utáni vágyat, akkor a tehén jármozását, mint általában már több ízben kipróbált módszert ajánlom gazdalársaimnak. Ha a tehén szekérbe fogva könnyű terhek vontatására kény- szerittetik, vagy könnyű henger, esetleg kisebb fogas húzására alkalmaztatik 1/2—1/2 naponként,többnyire egy-kétnap múlva már jelentkezik nála az imént említett jelek egyike s bikához vezethetjük öt.Ez az oka, hogy a szegény ember tehene nem szokott meddő maradni, mert hát kényszerűségből földmivelésre s fuvarozásra használja s nem is tartja oly jó koszton mint a módos gazda. Mikor már az igázás sem elég a tehén vagy üsző folyatásának megindítására, akkor próbáljuk meg az illető marhát a bika mellé kötni, talán az apaállat közelsége, annak látása, szagának érzése, esetleg 

bőgése, az evésnél a jászolbani érintkezés, farkának csapkodása, vagy ide-oda mozgáskor, p. o. farolásnál való testi érintkezés elő szokta hamarosan idézni a nemi ösztönt s a gazda játszmája meg van nyerve. Ha ezen eljár ás sem vezetne czélhoz, akkor legjobb a bikát a teheneik közé ereszteni, pár napi együitélés rendesen megteszi hatását és a L gszüziesebb érzelmű tehén s üsző is beadja derekát — illetve befedeztetik. Persze ha teheneink egy része ugyanazon nemzetségből való, mint a kibocsátandó bika, akkor úgy kell tenni, hogy csakis azokat a teheneket ereszszük ki a bikával, melyek az ő alattvalói gárdáját képezik (hogy ne mondjam háremét alkotják), mert a rokontenyésztést, okvetlen el kell kerülni; sőt ha éppen a többi tehén már be van űzetve, csak 1—-2 lenne még fedezetlen, akkor csakis ezeket ereszszükakifutóba egyszerre, de aztán figyeljük is meg vájjon megtörtént-e az aktus kellő pre- czizitással s kell-e még többször is kibocsátani igy együtt a különböző nemű marhát, vagy elégséges volt az egyszeri együttlét arra, hogy egy uj élet csirája megelevenedjék a tehén méhében? Egy pár napi fáradozásunkat siker fogja koronázni.De ha még mindezen elősorolt metó. dusok sikertelenek volnának, akkor se essünk kétségbe, hanem próbáljuk meg ez utóbbi módot egy másik bikával, mert sokszor van ám az állatokban is oly ellenszenv egymás iránt, hogy semmi módon sem hajlandó megengedni a nőstény állat, miszerint a himnemü vele közösüljön, viszont oly esetek is gyakoriak (de leginkább lovaknál fordulnak elő, s marháknál is olykor-olykor), hogy a him nem akarja semmi szin alatt fedezni az eléje vezetett nőstényt; különösen ha a nőstény szépséghiányban leledzik p. o. nagyon csámpás, kajla szarvú, nagyon csapott faru, nagy buksi fejű, nem is tehén, de bika vagy ökör kinézésű, vagy csúnya testalkatú idomtalan, nem szép színű stb., p. o. van bika, mely előszeretettel viselkedik bizonyos szin iránt s a feketét a világért megnem hágná. Ha csak a bika aránylagos alacsonysága vagy magassága — a tehénhez viszonyítva — lenne a hágatás létesithetésének meg- gállója, akkor könnyen segítünk a bajon s úgy mint a méneknél szokás, egy gödröt ásunk ki lej ős oldalakkal s kissé lejtős fenékkel oly mértékben, hogy egy marha benne kényelmesen megférjen, már most amelyik nagyobb, azt állítjuk a gödörbe, a másikat a dombos helyre s a párosítás fennakadás nélkül megtörténhet.Természetesen csakis a kézből való hágatásnál szoktak ily különböző rendszabályokhoz nyúlni a folyatás előidézésére, de ott, hol a bikával együtt legelnek
Legjobb szerkezet. Legnagyobb 
munkabírás. Legkönnyebb haj
tás. — Legtökéletesebb fölözés.I



1903. 36. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 3a tehenek, tehát gulyamarháknál, nem szokott előfordulni, hogy kellő időben ne lenne befedezve valamelyik tehén s ha mégis megtörténnék, már baj van a kréta körül, mert vagy a him állat képessége szenvedett csorbát, vagy a tehén nem tenyészképes már, vagy valami nemi baj létezése forog fenn, mely utóbbi esetben okvetlenül állatorvos tanácsa kérendő ki,mig előbbi esetben egyszerűen kimustráljuk az alkalmatlan egyedet.Szoktak rozsot, daralt zabot, kendermagot és nyers burgonyát is adagolni az üzekedni nem akaró teheneknek, mert állítólag e takarmányok a nemi ösztönt előmozdítják; az meg is történik többnyire, hogy ily élelmezés mellett előbb veszi fel a tehén a bikát, de még kérdés, vájjon történik-e fogamzás az aktus folytan s nem hiába váló volt-e a hágás ? Azért ezeket a mesterkedéseket ép oly kevéssé ajánlom, mint a perának vagy himvesszönek bizonyos izgató anyagokkal való kenését. Legfeljebb még azt konczedálom, hogy ha ellenszenves a bikának a tehén, borítsunk az apaállat szemére lepelt, hogy ne lásson s esetleg orrát kenjük be azüzekedö marha hüvely- nyilásából kifolyó nyúlós átlátszó folyadékkal, mely izgatván, hamarébb szánja rá magát a hágásra.Végül megjeg\zem, hogy a fedeztetésre csendes nyugodt hely — kerített kifutó — a legalkalmasabb, hol lárma, zaj, lótás-futás, szekérdübörgés, ostorcsattogás stb nemzavarjaaz aktust végzőket s nem vonja el a bika figyelmét a fedezendő tehéntől. Nyáron az árnyékos hely előnyösebb s a reggeli és estéli hűvösebb órák alkalmasabbak a hágatásra mint a dél tikkasztó heve. Mindezeket figyelembe véve nem hiszem, hogy panasza lenne gazdatársaimnak a tehenek meddősége miatt, legfeljebb ha a nőszülési düh vagy a járványos elvetélés uralkodik marhaállományában, mely kórokkal azonban már csak hosszabb gyógykezeléssel s állatorvos közbejöttével le- hetsikeresen elbánni s amely bajoktól óv- ojnmeg minden gazdát a teremtő.
Fehér Zol'án

Állategészségügy.
Rovatvezető: l>r. Rátz István.

Járványos elvetéles elleni 
védekezés.A tenyészeteknek ádáz ellensége, a tehenészeteknek valóságos réme a járványos elvetélés (abortus endemicus). Ellensége a tenyészeteknek, mert az állo

mány szaporodásának útját állja, elgyengíti az anyaállatokat és nagyon gyakran hosszas utóbetegséget, lesoványodást és teljes meddőséget okoz. Réme a tehenészeteknek, mert atejhozam jelentékeny leapadását idézi elő és mert az a nézet van elterjedve, hogy ellene sikerrel védekezni nem lehet.Tény az, hogy a gyakorlatban szerzett tapasztalatok mindjobban megerősítik azt a feltevést, hogy a tehén állományt a fertőzéstől megóvni és a fertőzőit istállót illetve tenyészetet a betegségtől megszabadítani nagy feladat és csakis hosz- szas és következetes eljárással lehetséges.Elsősorban is a ragályanyag behurczo- lásának meggátlására kell törekednünk, ami igen éber figyelmet igényel, tekintetbe véve, hogy a ragályozás veszélye sok oldalról fenyegeti a tehenészetet.Leggyakrabban idegenből beszerzett és a többi tehenek közé beállított fertőzött vemhes állatokkal lesz behurczolva a betegség. Behurczolható azonban olyan nem vemhes tehenekkel is, melyek járványos elvetélésben szenvedtek, miután a a hüvely váladéka életképes fertőző anyagot több hónapon át tartalmazhat. A betegség ily módon való behurczolására a lehetőség nagy, annál is inkább, mert egyes gazdák elvetélt teheneiben mihamarabb túladni igyekeznek és vem vetnek számot azzal a lelkiismeretlenséggel, melyet ők akkor gazdatársaik rovására elkövetnek.A ragály igen sok esetben a tenyésztésre használt bika által is terjed ; — erre nézve De Bruin a következő tanulságos esetet közli: egy tenyészetbe egy bika állíttatott be, mely bár vészmentes istállóból származott, de pár napig egy oly tehenészetben volt, hol járványos elvetélés uralkodott, hol azonban a tehenekkel állítólag nem érintkezett. A bika uj helyén az öreg tehenek közé állíttatott fedeztetés czéljából, — a birtokos fiatal tehenei pedig egy fiatal bikával a major másik oldalán voltak elhelyezve. Az öreg tehenek közül elvetélt 12—14 drb, míg a fiatal tehenek közül, — amelyeket a fiatal bika fedezett, — egy sem. Később kiderült, hogy az ujonan beszerzett bika, átmeneti helyén, vagyis a fertőzött istállóban fedezte a teheneket.Fontos szerepe van a betegség terjesztésében az ápolószemélyzetnek is, a kik ragályanyaggal beszenyezelt ruhájukkal terjeszthetik a betegséget. Végül különféle tárgyak is közvetíthetik a fertőzést, u. m. istállóberendezési eszközök, ivar

szervek lemosására használt szivacsok irrigatorok, fecskendők stb.A betegség illetve a fertőző anyag be- hurczolási módjának és mikénti tenyésztésének ismerete jelöli meg a járványos elvetélés ellen való védekezés irányát. Födolog a ragályozás lehetőségének minden irányban való meggátlása és a fertőző anyagnak a lehetőség szerinti megsemmisítése és pedig:1. Az újonnan beszerzett vemhes tehenek — normális leellés bekövetkeztéigelkülönítve tartandók.2. Újonnan beszerzett nem vemhes teheneket csakis akkor állítsunk be a tehenészetbe, ha a hüvelyből kóros kifolyás nincsen és az ivarszervek minden tekintetben egészségesek.3. Ajánlatos minden ujonan beszerzett bika tasakját több napon keresztül 0'5%-os lysol-oldattal kifecskendezni.4. Az elvetélt tehén haladéktalanul elkülönítendő. Legczélravezetöbb, ha a többi vemhes állatok távolittatnak el a befertözött istállóból, — de miután ez a legtöbb esetben kivihetetlen, úgy az elvetélt tehén helyezendő más istállóba.5. Elvetélt magzat elégetendő. Visszamaradt magzatburkokat szakértővel távo- littassuk el és elégetés utján semmisítsük meg.6. Minden egyes elvetélési eset után az egész istálló haladéktalanul kitisztítandó és fertőtlenítendő. Gondosan megtiszti- tandók a falak, az istálló talaja, az ösz- szes berendezési tárgyak, a tehenészetben használt eszközök (villák, lapátok stb.). A tisztogatás megtörténte után az összes tárgyak forró hamuluggal lemo- sandók, majd 1 : 12 chlormészoldattal alaposan bemázolandók.7. A vemhes tehenek méhhüvelye 1 : 8000 sublimat-oldattal öblittessék ki; a péra és annak tájéka, a végbél, a farok, a czombok közötti részek és mindkét hátulsó végiag langyos vízzel és szappannal, majd 2%-os lysol-oldattal, szivacs segélyével alaposan lemosandó. Ily módon kezeltessék hetenként háromszor minden tehén vemhességének 5-ik hónapjától kezdve egészen a leellésig. Megjegyzem, hogy a farokbojt, fattyu- körmök és körömhasadékok kimosására rendkívül nagy súly helyezendő, mert ezek leginkább az állati test ama részei, amelyeken a fertőző anyag hosszú ideig ragályképes állapotban megmaradhat.8. Az elkülönített elvetélt tehenek csak akkor állíthatók vissza, ha a hüvelyből semmiféle kóros kifolyás nincsen. Ajánlatos az ilyen állatokat beállítás előtt 
Terményeink értékesítését, erőtakarmányczikkek beszerzését

~ bízzuk a -Magyar Mezőgazdák Szövetkezetére, Budapest, V., Alkotmány-utcza 31.
----- Kívánatra gazdáknak bérmentve küldetnek meg a Terményértékesítési Feltételek. ...... .....



4 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 36. sz.megnyirni, megfüröszteniés2°/o-os lysol- oldattal deszinficziálni. Az elvetélt tehenek évig a tenyésztésből kizárandók.9. Végül hangsúlyozni kívánom azt is, hogy a hygienikus viszonyok javítása, dús légenytartalmu tápszerek takarmányozása, valamint vas- és konyhasó gyakori adagolásával a tápláltságot javítsuk, hogy ez által az állati szervezetnek a betegségekkel szemben való ellenállási képessége minden irányban fokozódjék.
Szőke József,

.járási m. kir. állatorvos.

Állatértékesités.
Karórágó ló eladása.

A következő kérdésre lelent meg figyelemre
méltó válasz a „Köztelek" hasábjain.

Az áprilisi luxuslóvásáron (Tattersall) vettem 
egy bvat a bejelentett tulajdonos meghatal
mazott gazdatisztjétől. A lóról idehaza kon
statáltam, hogy „karórágó", ezen köiülményt 
15 nap alatt bejelentettem, 30 napon belül 
pedig állatorvosi bizonyitványnyal igazoltam s 
daczára ennek, a lovat visszavenni nem haj
landó. Minthogy a bejelentési szabályzat C) 
pontja szer.nt a „karórágás" bejelentendő, ezt 
tulajdonos elmulasztotta, épp ezért állatorvosom 
ez irányban nem is vizsgálta meg; minthogy 
továbbá alku alkalmával határozottan ki volt 
kötve a „leszármazási” jegy s ezt azóta évéi
ben is i érte megküldeni s daczára annak, 
máig sem kü dte be, az iránt kérek szives fel
világosítást, illetve sza' értői véleményt, magán 
pár utján van-e reményem öt a ló visszavéte
lére Kényszeríteni. *Mielőtt ebben a kérdésben válaszolnék, előrebocsátom, hogy ilyen ügybennagyon nehéz és elég kényes dolog — a dolgok tüzetesebb ismerete nélkül — választ adni és azt csupán azért teszem, mert a kérdést határozottanközérdeKÜnek tartom és hazai 
lókereskedelmünk érdekében fontosnak is.Kijelentem azt is, hogy ezen válasz csak akadémikus értékkel bir, mert én nem tudhatom, hogy por esetén az itélkezőbiró milyen álláspontra helyezkedik és kinek Ítéli meg az igazát, az eladónak-e vagy a vevőnek-e ?Hasonló ügyek mostanában gyakrabban fordulnak elő, a bíróság egyszer igy, másszor amúgy dönt, term észetesen azért, mert a „ténykörülményeket megismeri'4 és azok mérlegelése után befolyásoltatik a fölmerülő momentumokkal. Bizony nagyon üdvös volna már, ha nálunk az állatkeres
kedelmi, a szavatossági törvény mielőbb létre
jönne.Eladó lova tehát karórágó. A karórágás nálunk a mi joggyakorlatunkba nem szavatossági hiba (Németországban ez is, a 

hörgősség (Rohrer) is az !), tehát vevő eladót e hibáért e czimen nem pörölheti. A karórágás általában nem oly hiba, mely a ló használhatóságát lényegesen befolyásolná, azaz úgy, hogy a vevő azt mondhatná, hogy a lovat nem használhatja azért, mert karórágó. A legtöbb karórágó ló húz, fut, ellik, stb., tehát elvégzi kötelességeit épugy mint egy másik ló, ámbár lehet, hogy rosszabbul táplálkozik, hamarabb leromlik, stb. a folytonos bölögés pedig kellemetlen lehet a hallgatóra.Az is igaz másrészt, hogy ez „szokáshiba44, tehát tagadhatlanul: hiba, tehát kisebb vagy nagyobb értékcsökkenést jelent, vagy azt okozhat a gazdájának az értékesítésnél.Ezen czimen tehát a vevő az eladót a ló visszavételére stb. nem igen pörölheti; rendes körülmények között tehát, az eladót nem igen lehet kényszeríteni arra, hogv az ilyenlovat ezen hiba miattvissza- vegye. Igaz az is, hogy sokszor az eladó a lovat a vevő fölszólitására önként visszaveszi. Ez azoban adásvételi kulantéria, melv csak azt kötelezi, a ki azt „vállalja44.A legtöbb eladó azt válaszolhatja, hogy a vevő a lovat megvizsgáltathatja, fogait — melyek a karórágás a legtöbbször árulják — megnézheti, a lovat állásban és jártában megfigyelheti, kipróbálhatja tehát ezen hibát az fiadó különös figyelmeztetése nélkül is észreveheti.A vevő tehát a „köteles gondosságot4 mulasztotta el a vételnél, ha figyelmét nem terjesztette ki ezen dologra is.Az olyan hibák elhallgatása tehát melye- keta vevő a „köteles gondossággal” ész revehetett volna, nem képez mindig’‘.,dolus“-t, azaz az eladó résziről „szándékos rosz- hiszemüséget4. Mert a pör esetén a bíróság föltétlenül a vevőnek ád igazat, azaz az eladót akkor marasztalja el, ha a „dolus4 -t bebizonyították.A jelen esetben az eladott lónak ezen szokáshibá ja, a karórágása nem volt bejelentve, (* alatt szokták pl. a szemhibákat megjegyezniés a katalógusban kitüntetni) holott a bejelentési szabályzat c) pontja értelmében ezt eladónak — illetve megbízottjának — tenni kellett volna. Ez azon 
pont mely körül az egész ügy játszik.Miután ezen szabályzat a tattersalli ló
vásárok jelentéseire és látogatóira is kötelező, világos, hogy ha ezen szabályzat egyik pontjának az eladó nem felelt meg, akkor ezen alapon a vevő port indíthat az eladó ellen és valószínű, hogy pőrét meg is nyeri, ha betudja bizonyítani azt.hogy az eladó az illető szabályzat azon pontját, mely azt Írja elő, hogy a lovak szokáshibái, igy a karórágás is bejelentendő — nem tartotta be. — Itt azonban egy lénye

ges momentum merül föl, fölmerül pedig az eladó javára.A karórágás bejelentése ugyanis csak 
újabbanjtétetett kötelezővé a Tattersall luxuslóvásárain, Azelőtt nem volt kötelező és nem is volt rajta a nyomtatványaikon, igy nem volt rajta a bejelentési iveken és a katalógusban. Ha tehát az eladó a vásárra lovait olyan bejelentési ivén jelentette be, melyen a c) pont alatt (Bejelentés és felvétel czimün) a karórágás bejelentése még 
nem volt kötelező, akkor nem is tartozott azt bejelenteni. Ez tehát — ha ugvan még lehetséges — bizonyitásraszorul. Azujabb katalógusokban és újabb bejelentési ivekben ki van téve határozottan, hogy a szo
kásos hibák közül a karórágó és takács be
jelentendő az esetleges hibák rovatában. Kérdés tehát, hogy eladó milyen bejelentési ivén jelentette be lovait ?Ha tehát vevő port ind tani akar, úgy ezen kérdésre a pör folyamán lehet kiterjeszkedni, illetve ebben világosságot nyerni.Ezek volnának az általános szempontok, amelyek keret ébenakérdés mozog. Hogy ezen szóbanlevő konkrét esetben az adásvétel minő mozzanatok között történt és a kérdéses lónak használhatóságát a kifogásolt szokáshiba miképpen befolyásolja, azt nem tudhatom, azérta kérdés mélyebb taglalásába — lévén az nemcsak jogi, hanem még állatorvosi szempontból is elbírálandó — nem is bocsátkozom.Hakérdésttevő igazában érzi magát, indítson port az eladó ellen, aminek folyamán az eladó is előadhatja azon körülményeket, melyeket most nem ismerünk.Kiterjeszkedem azonban a magyar ló
kereskedelem jó hírnevének megóvása czél- jából egy másik kérdésre, arra, ami a „leszármazási jegy44 meg nem küldését illeti. Ha ennek megküldését az eladó megbízottja tanuk előtt megígérte és azt a kikötött időre nem küldötte meg, és ha vevő a lovak megvételét esetleg ezenföltételhez is kikötötte, úgy ez már súlyosabb beszámítás alá esik és igy helyesen teszi, ha magának bírói utón szerzi meg az igazát.

Drn.

Baromfitenyésztés.
Rovatvezető: Hretilay Emil.

Hivatalos.
A Baromfitenyésztők Országos Egyesülete 

tisztelt tagjaihoz.
Ágh Endre lemondása folytán megüresedett titkári állásra Winkler János, az Aradmegyei Gazdasági Egyesület segédtitkára, választatott meg, a ki a titkári hivatalt f. évi szeptember hó 1-én átvette.
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Malomberendezésekre külön szakosztály.

Á gazdálkodáshoz szükséges ösz- 
szes gazdasági gépek elismert 

kitűnő minőségben.
Szakba vágó kérdésekkel kérjük 
hozzánk fordulni. Részletes fel
világosítással és árjegyzékkel 
szívesen szolgálunk díjmentesen.



1903. — 36. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági LapokA titkári hivatal összes ügyeivel egyetem-, ben a fajbaromfi és tojásközvetités is átadatván az uj titkárnak, tisztelettel kérjük egyesületünk tagjait, a kik e őzéiből ' hozzánk fordultak s árut vagy elszámolást | eddig nem kaptak, szíveskednének e körülményt a titkári hivatalnál 14 napon belül annyival is inkább bejelenteni, mivel a később érkezőreklamácziókfigyelembe vehetők nem lesznek.
A vér és hustakarmány,A baromfiaknak téli takarmányozása igazán sok gondot ad oly telepeken, ahol a tyukállomány nem 10—15 drb. tyúkból áll, de a hol a gazdaságban 100—200 tojótyúk tar tátik, részint korai csirkenevelés, de különösen tojástermelés czél- jából.A tyúkot nem lehet egyoldalúan takar- mányozni,merthacsakrossz, aljagabona- nemüeket kap, sovány marad, s nem tojik,ha pedig jó magvakkal tengeri,búza, stb. lesz tartva, akkor elhízik s ugyancsak nem tojik.Kell tehát a tyúkokat kellő változatos takarmánynyal tartani, s ez a szemes és a lágy eledel, a mely utóbbiban mindazon anyagoknak kell meglenni, a melyek körülbelül a természetben, nyáron a legelőn összeszedett élelemhez hasonlatosak, ilyenek a zöldségféle, és a rovareledel.A zöldségfélét a takarmányrépa, főtt burgonya, télire eltett marhakáposzta, stb. zöldség pótolhatja, arovarféleeleséget a vér- és hustakarmány amelyet azonban előre nyáron kellelkésziteni s télen feletetni.Én a marhavért és hús hulladékokat, ilyenek a paczal s egyéb húsfélék, tengerivel kevertem, pogácsává gyúrtam, s kenyérsütőben megsütöttem, azután napon megszáritottam.Az eljárás a következő: A paczal vagy egyéb húsféle vágógépen össze lesz apróra vágva s a friss marhavérben keverve, azután ehhez annyi tengeri- vagy zabliszt, de lehet felerészben buzakorpa is ; lesz keverve amennyi arra szükséges, hogy a keverék jól gyúrható legyen.Ha ilyenné vált, jól ki lesz gyúrva, s tányérnagyságu 4—5 ujjnyi vastag kerek lepényekké alakítva, s igv kemen- czében megsütve. Ezt a kenyérféle pogácsákat azután a napon megszáritjuk s télen összetörve, a lágy takarmány közé keverjük.Olcsó és igen jó takarmány, amelytől a tyúkok szorgalmasan tojnak.

Hogy a tyúkok vér vagy hús evése, a tojástermelésre kedvezően hat, azt a franczia tudományos akadémiában Hous- say Fridrik érdekes összehasonlító tanulmányával bebizonyította. Szerinte a hússal táplált tyúkok több és nagyobb tojást tojnak. A húsevőké 58 gramm, a magevőké 55 gramm volt átlag.Tisztán hússal azonban nem tanácsos a tyúkokat etetni, mert a tojás ize kellemetlenné válik. Egri Dezső.

Kifizeti-e magát a húsgalamb-te
nyésztés ?A húsgalamb-tenyésztés nemcsak városok közelében, de faluhelyen is nagyon kifizeti magát, mert a galamb rendkívül szapora és a fiatal galambok ha nagy testnek, s különösen mellhúsuk sok nemcsak a vidéki városok piaczain, de a főváros vásárcsarnokjában is igen kapósak szoktak lenni.A gazdasági udvarokban a galambokat sok gazda azért nem szereti tenyészteni, mert állítólag a háztetőket rontják és a vetésekben sok kárt tesznek ; de ez a két kifogás csak akkor állhat meg, ha a galambtenyésztés csak úgy more patrio önmagától folyik és minden czél nélkül teljesen elfajzott és elkorcsosult galambok tény észtéinek.Egészen másként áll a dolog, ha oly fajtát tenyésztünk, amely szaporasága mellett jól kitömött húsos mellű galambfiókokat ad amelyek eladásából pénzelni lehet.Most már az a kérdés, hogy hát miféle fajta húsgalambot kell tenyésztenünk, hogy az említett czélt elérhessük. E kérdésnél az elmélet és gyakorlat szemben áll egymással, mert a német galambtenyésztési munkák legnagyobb része a golyvás galambot, a lengyel hiuzt és a straszszert ajánlja, mint húsgalamb fajtákat, s azt mondja róluk hogy bármelyik ís tiszta vérben tenyésztve szaporasá- gával nagy hasznot biztosit.Nagyon sok galambtenyésztést néztem meg, de a finom galambpecsenyét kedvelőknél nem találtam fenti fajtákat tiszta vérben tenyésztve, csak különféle keresztezésekben, amin nagyon csudálkoztam, s kérdéseimre azt a felvilágosító magyarázatot kaptam, hogy a német tudóskönyvek után indulni egyenlő a csalódással.Egy galambtenyésztőtől, aki ides-tova 35 éve nagy szeretettel tenyészt galambokat, azt a tanácsot kaptam, hogy legjobb a lengyel hiuzgalambot vagy a nagy házi begyest, de még jobb a postagalambot, vagy a római galambot oly keresztezésben tenyészteni a nürenbergi bagdet- tával, hogy az utóbbi legyen a tenyésztési alany.

Ezen keresztezés ivadékai igen nagy és tömött mellű fiadat nevelnek, amelyeket azonban tovább tenyészteni nem szabad, mert ezek ivadékai azután hamar elkor- csosulnának.A szabadban való tenyésztésnél, különösen ha a galambtenyésztés nagyarányú, csak a tisztavérüek ivadékait felnevelni, de tovább nem tenyészteni kissé nehéz feladat volna, vagyis ez nehezen lenne keresztülvihető, de a galamb házban való tenyésztésnél ennek keresztülvitele semmi nehézségbe nem ütközik.A szabadban való tenyésztésnél, hogy az ivadékok mindenkor megfelelőek legyenek, minden 3-ik esztendőben őszszel október elején az egész galambállományt az utolsó darabig össze kell fogdosni és eladni, vagy másképp értékesíteni, a galambpadlást és galambduczokat alaposan kitisztítani, kimeszelni, azután a folytatandó tenyésztés mérvéhez képest megbízható helyről megfelelő számú nürnbergi basdetta anyákat és ugyanannyi lengyel hiuz vagy nagv házi begyeshímet beszerezvén, egy zártpadlásra valamennyi összeeresztendő, hol azután csakhamar mindegyik párjára talál.Ily gondos és czéltudatos tenyésztés mellett a gálámt tenyésztés feltétlenül jövedelmező. Eyrz Dezső.

Különfélék.
Az első női méhészkurzus hallgatói, ’ augusztus hó 29-én vizsgálatot tettek. A vizsgálaton KreneditsFerencz dr. és Kovács Antal méhészeti felügyelő voltak a földművelésügyi minisztérium küldöttei. A kurzus huszonkét női hallgatója kiváló szorgalommal, kedvvel és odaadással hallgatta az előadásokat és vé_ ezte a méhészkedést. A vizsgálat végén a minisztérium küldöttei elismerésüket fejezték ki s fölkérték ahalgatókat, hogy e hasznos gazdasági mellékág népszerűsítése érdekében kövessenek el minden tőlük telhetőt, amit a lelkes hölgyek valamennyien megígértek.
Élöbaromfi-kivitel Svájczba. Élöbaromfi- nak Svájczba való bevitelére most kedvező alkalom kínálkozik, mivel az eddig főképp Olaszországból bevitt baromfi, mely nehezebben fejlődik, kevesebb hasznot hajt, ragadós betegségekre inkább hajlandó és végül tovább tenyésztési és hizlalási czélokra kevésbbé alkalmatosnak bizonyult.
Magyar gyógyszerkönyv. Nemes az az akczió, melyet Kóssa Gyula dr., a budapesti állami állatorvosi főiskola gyógyszertantanára legújabban orvosi ésgyógy- szerész körökben indított. A már szervezkedő mozgalom czélja az, hogy a g.yógy-
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1—5 darab vételénél egy darab íira____ ______________ írt 14.—

6—10 darab vételénél egy darab íira________________ — írt 13.50
11—25 darab vételénél egy darab líra ......... ...... ..................... írt 13.—

csomagolással együtt.
Hosszabbító cső magastörzsü fák permetezésére-- ---- ----------- írt 1.—
Franczia szóró (kívánatra külön) —..............................  75 krajczár.

mHAUTHNER ÖDÖN

Peronospora-permetező
===== „DIADAL44

csiszolt, erős vörösréz pnttonynyal: frt 10.50.
Hosszabbító cső, magastörzsü gyümölcsfák permetezésére. Ára frt 1.— 
Szőlészeti, borászati és gazdasági egyesületeknek, valamint 
községeknek nagyobb mennyiségű permetező vétele esetén 

igen előnyös fizetési feltételeket engedélyezek.

SiXXXiíSSÍ Budapesten.
BUBI



6 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 36. sz.szerkönyvek kétnyelvűségét, magyar és latin voltát kiküszöböljék. Az akczió azt akarja keresztülvinni, hogy a magyar gyógyszerkönyv csak egy nyelven, magyarul legyen Írva, a mint Angliában, Német és Francziaországban is csupán az állam hivatalos nyelvén vezetik a gyógyszerkönyveket és Írják elő a betegek részére szükséges gyógyszereket. A mozgalom kapcsán Kossá dr. tanulmányban mutattakiamai gyógyszerkönyv magyartalanságát.
Magyar vajkivitel Hamburgba. Magyar vaj Hamburgban úgy helyezhető el, ha zabszalma színe van, minősége olyan, mintaslesvigholsteinié, sótartalma 2'5-3 százalék, víztartalma 12—13 százalék. A csomagoláshoz sóoldattal jól lugozott bükkfahordókathasználnak, melyek 6—7 kgr. súlyúak, mintegy 50 kgr. nettó suly- tarlalmuak, magasságuk 57 cm., fenekük 37 és legnagyobb körfogatuk 43 cm. Uj minőségek bevezetése úgy történik, hogy a vajat eleinte konszignáczióba küldik; ha a vaj beválik, akkor a közvetítő fix is megveszi.
Élőállatok kivitele különvonatokkal. A magyarországi kivitelre nézve bizonyára nagyfontossággal bir azon újítás, melyet három nagy szál itó czég nemrég életbeléptetett. Ezen czégek ugyanis élőállato

kat szállító killönvonatokat indítanak Magyarországból a nyugati államokba. A különvonatok eleinte hetenként kétszer, szerdán és szombaton közlekednek. Az első ily vonat julius 11-én indult Budapestről Oderbergen át Berlinbe,Drezdába, Chemnitzbe, Lipcse, Stettin, Halle, Kassel, Hannover,Magdeburg,Bréma,Hamburgba stb. Ezen vonatok a személy vonatok gyorsaságával közelednek minden szükségtelen megálás nélkül.
Budapesti nyári lóversenyek. F. hó 1-én értek véget a Magyar lovaregylet által rendezett nyári lóversenyek. Visszatekintve ezen lefolyt metingre, szemmel- láthatólag győződhettünk meg arról, hogy a lóversenyek mindinkább kezdik visszanyerni tenyésztési szempontból értéküket Mintha bizonyos mélyebb realitás volna az egyes versenyszámokban is. a lovak állóképessége, egyes versenyistállók kimagasló klasszisainak többszöri győzelme erre engednek következtetni. Ha ez állandó lesz, úgy a lóversenyek nívója mindinkább emelkedni fog s ha kisebb is lesz a totalizatör forgalma, annál nagyobb lesz a versenyek értéke lótenyésztési szempontból. Mi a magunk részéről szívesen látjuk ezt s ezért megnyugvással tekintünk az őszi lóversenyek elé, bízván abban, hogy ezekről még nagyobb elismeréssel szólhatunk.
Állatkiállitás. A Hevesmegyei gazdasági egyesület a földmiv.. minisztérium támogatásával szeptember 6., 7. és 8-án Hatvanban tenyészszarvasmarha - kiállítást rendez. Tekintve Hatvan fekvését és a számos bejelentést, a tervezett kiállítás jól fog sikerülni. A 2 tiszteletdijon kívül 500 korona aranyban a kisbirtokosoknak, azonkívül több díszített arany-, ezüst- és bronzérem és oklevél fog a nagyobb birtokosoknak kiosztatni.

Dánia vajkivitele a múlt évben 173 millió font volt az előző év 170'5 milliójával szemben. Ebből 139'5 millió font belföldi termék. Dánia vaj termelése tehát egy év alatt 5'8 millió fonttal emelkedett. A dániai vajnak főfogyasztója Anglia, a dániai mezögazdáknaklegnagyobb érdeke az, hogy a vajkiviteli összeköttelést Angliával föntartsák. Dánia vajbevitele 47'5 millió font,legtöbbje Svéd- és Oroszországból, mely onnét mint dániai vaj kerül tovább forgalomba.
A kókuszzsir. A budapesti kereskedelmi és iparkamara nyilatkozatra kérte fel a budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulata elnökségét arra nézve: vájjon nem volna-e a közélelmezés kívánatos olcsósága érdekében czélszerü, haaz élelmi célokra használható kókuszdió olaj a vámilleték mérsékelt tételével vámoltatnék. Az elnökség oda nyilatkozott, hogy nem tartja czélszerünek 

a kókus.-zsir behozatalának megkönnyítését. mert e növényi zsiradék a disznózsírral szemben aránylag nem olcsó. Másrészt pedig látszólagos olcsósága által jogosulatlan versenyt okozna a hazai disznózsírtermelésnek. Azonkívül könnyen felhas - nálható lenne a disznózsír hamisítására.
Luxuslóvásár. Szeptember 27-én kezdődik a három napra terjedő díjazással egybekötött luxuslóvásár a Taitersall Külsö-Kerepesi úti telepén. A Tattersall igazgatósága a bejelentési iveket már szétküldölte és már eddig is igen szép számmal érkezett bejelentés hámos és hátas lovakra.
Húsdrágulás. Unos-untalankell e tárgy- gyal foglalkoznunk. Szójöttugyanisarról, hogy a mészárosok, mintegy karíellbe lépve 16—20 fillérrel akarják megint felemelni a húsárakat. A mostani megfizethetetlen tételek mellett! Hogy mi az ár emelések alapja, arról senki, még a mészárosok sem adhatnak felvilágosítást s ezért mindenesetre résen kell lennünk s kell, hogy a hatóság sem tűrje a mészárosok ebbeli visszaélését, annál is inkább, mert a budapesti közvágóhíd igazgatója is azon van, hogy a húsárak emelésére nincs semmi ok s még az sem igaz -- a mit a mészárosok állítanak — hogy kevés a felhajtás.
Gyorsnyirógép Velocifor néven kerül forga

lomba egy szabadalmazott gyorsnyirógép,mely 
úgy ló- mint marha- és juhnyirásra alkalmas.ugy h>- jjiiiii marna- eb juuiniramra. cUKciiiiias. |
E kizárólagosan szabadalmazott géppel egy I 
lovat 35—40 perez alatt teljesen le lehet nyírni, I ,, ,. ™ . ■
anélkül, hogy az az állatot nyugtalanná, vagy 
rakonczátlanná tenné. Ajánlatos ily gép be
szerzése, első sorban azért, mert ez ragályos be
tegségek áthurczolását kizárja. Kaphatók Steidl 
József özvegyénél, Bécsben, XVII/1. Jörger-1 
strasse 41., kinek mai számunkban közölt hir
detésére felhívjuk olvasóink figyelmét.

E

Baromfitenyésztők Országos 
Egyesületének postája.

rovatban minden hozzánk érkezett levélre válaszolunk 
ennélfogva tessék ezt a rovatot figyelemmel kisérni.) 

K. S. urnák, Szigetvár. Prospektusokat az 
aradi kiállításra elküldöttük. — V. M. urnák, 
Sárd. Tessék felvilágosításért egyenesen az il
letékes állattenyésztési felügyelőhöz fordulni.

— B. K. urnák, Szántó. Lapunk baromfite
nyésztést rovata, bármily tárgyilagos czikknek 
nyitva áll, Küldje csak be az említett közle
ményt, ha közölhetjük, rövidesen jönni fog.— 
Sz. M.-né úrnőnek, Vácz. Legczélszerübb lesz, 
ha lapunkban hirdet. Egy kishirdetés egyszeri 
beiktatása 1 K. — Zs. H. urnák. F.-Visó. 
Tessék csak a langsánoknál maradni. — X. J. 
urnák, Sz -Fehérvár. Fehér magyarokat Hauer 
Béla úrnőnél Kisharta szerezhet be — D. F. 
urnák, Béke. Köszönjük szives fáradozását : a 
belépő nyilatkozatokat az adott czimekre el- 
küldöttük. — E. Zs. urnák, O.-Liszka. Terve
zetek elküldettek. — G. Gy. urnák, Szólók. 1. 
nincs. 2. Tessék a kolozsvári kiállításon be
szerezni. 3. Az illetékes állattenyésztési fel
ügyelő utján. — Sz. E. urnák, Kassa. Galamb 
valami 200 darab jelentetett be a kolozsvári 
kiállításra. — B. F. urnák. Kalocsa. Levél ment
— 1. Gy. urnák, Szemper. A Geittner és Rausch 
czég, Andrássy-ut 8. — H, M. urnák, Szeged. 
Tervezeteket küldtünk.

■ i

rr r

Gyár: IX., Soroksári-út 11. sz.

Iroda: VÍL, Károly-körut 3. sz.

Lenmagot
Repczét
Gomborkát

Ricinusmagot

Kendermagot 
Napraforgót 
Tökmagot

JSiziállit

Olajpogácsát 
Petróleumot 
Carbolineumot 
Towotte kenőcsöt 
Kocsikenöcsöt

Repczeolajat 
Lenolajat 
Olívaolajat 
Gépolajat

“ 14 dar ab (ejész törzs) fehér
gönuör szárnyú galamb 

(Loci<en-Tauben) egészben 14 forintért. Meg
rendelhető : Susztek Józsefnél, Rimaszombat, 
Gömörmejye.

Allatkereskedelem.
Az „Állattenyésztési és Tejgazdaságai 

Lapok“ eredeti tudósításai.
Budapesti szuróuiarhavásár. 1903. szept. 1. 

Fölhozatott: borjú 497 darab, bárány----- darab.
Árak: Borjú I. oszt, kg.-ként 95—100 fill., II. oszt. 
85—90 fill., bárány páronkint —   kor.

Irányzat: A vásár hangulata élénk volt.
Budapesti lóvásár. 1903. szept. 3. Fölhajtatott: 

362 drb. Ebből jobb min. hátasló — drb, jukker 
10 drb, hintós 26 drb, igás — drb, fuvaros ló 72 
drb, parasztló 200 drb, alárendelt minőségű 54 drb. 
Eladatott : 238 drb. Árak: drbonkint kor. hátas ló 
----------- , jukker 280—400, hintós 200—300, igás 
-------- —, fuvaros ló 90—160, parasztló 36—110.

Irányzat: A vásár hangulata lanyha.



1903. — 36. sz Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok

Budapesti vágómarhavásár. 1903. szeptember 3. 
Fölhajtatott: hízott s legelőmarha 4720 drb, csontozni 
való marha 1309 drb, összesen 6029 drb. Ebből : ökör 
4482 drb, bika 239 drb, tehén 1015 drb, bivaly 258 drb, 
növendékmarha 35 drb.

Árak : (100 kilogrammonkint koronaértékben J

1903. szept. 27. I I. rendű II. rendű III. rendű

Magyar hizott ökör 68-74 62-66 60—64
Tarka hizott ökör . 70-76 64-68 62-66
Tehén........................ 58—64 50—56 42-48
Szerbiai ökör . . . 60-68 52-60 42—52
Bika........................... 66 -74 58-66 48-58
Növendékmarha . . — — —
Bivaly ....... 42-48 36-42 —
Irányzat: A vásár hangulata elég élénk, az árak jobb 

minőségüeknél változatlanok, silányabb minőségüeknél 
2—3 koronával csökkentek.

Budapesti juhvásAr. 1903. szept. 3. Fölhajta
tott: 2394 drb. Árak: q-kint korona értékben. Első
rendű hízott ürü 39—45, középminőségü hízott ürü 
32—37, legelőn javított ürü----- pár.-kint, javított
anya 30—34, szerbiai raczkajuh 23—30, kecske —, 
bárány----- . Irányzat: A vásár hangulata élénkebb,
az árak emelkedtek.

Budapesti íerenczvárosi sertés-zártvásár.
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aug'. 28-tól szept. 3-ig 83 3471 3644 82
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aug-. 28-án 90-98 90-96 90-102 91-100 88-96 | 90—92

szept. 3 án 92-98 92-96 96-102 92-100 90-961 —
Irányzat: Vásár közepes. Az árak szilárdak.
A Kőbányai sertéspiacz heti forgalma. 1903. 

augusztus 19-től 1903. aug. 27-ig. Sertésállomány volt 
1903. aug. 19-én 41878 darab. Ehhez érkezett : magyar 
1408 drb, szerb 1819 drb, összes állomány 45105 drb. 
Elszállittatott: 2428 drb. Maradt állomány 42677.

Mizottsertés árak:
(Megállapodás szerinti élősúly és 4°|o levonással.)

Magyar öreg nehéz, párja 400 kg. fölül 104—108 fill. 
Magyar közép párja 300—400 kg.-ig' 104—108 fill.
(Az alábbi árak 45 kg. élősúly és 4°|olevonással értendők.)

Magyar fiatal nehéz párja 300 kg.-on fölül 110—114 
fill. Magyar közép párja 250 kg.-on fölül 110—114 
fill. Magyar könnyű párja 200 kg.-on fölül 110—114 
fill. Szerb nehéz párja 260 kg.-on fölül 106—114 üli. 
Szerb közép párja 250 kg.-on fölül 102—106 fillér. 
Szerb könnyű párja 240 kg.-on fölül 102—106 fillér.

Irányzat: Élénk.
Soványsertés árak :

(Az árak 4°|o levonással élősúlyban értendők.)
Öreg 2 éven fölüli 88 f.-től 92 f.-ig, öreg 2 éves 

88—92 f.-ig, vészen átment 2 éven aluli süldő 104—112 
f.-ig, vészen át nem ment 2 éven aluli süldő 84—92 
fillérig. Irányzat Élénk.

A fent jelzett sertésmennyiségből németországi vevők 
által határszéli vágóhidak utján élő állapotban — drb 
lett Németországba elszállítva.

Bécsi juhvásár. 1903. szept. 3. Fölhajtatott : 3299 
darab. Árak : kg.-kint üli.-ben : angol húsos ürük-------- ,
I. rendű hízott ürü 48—56, középmin, hízott ürü 40-46, 
kecske —, bárány —. Irányzat: A nagyobb fölhajtás 
folytán az üzlet vonatott, az árak klgr.-ként 1—2 fillér
rel leszáltak.

Bécsi: szűrő marhavásár. 1903. szept. 3. Föl
hozatali 3146 drb boriu, 3183 drb sertés, 402 drb 
juh, 42 drb bárány. Árak: kg.-kint fill. borjú I. o. 
110—114----------- , borjú II. o. 80—110, hízott sertés
102—112, süldő sertés----------- , hússertés 102—112,
juh 78—96, bárány páronkint 12—26 kor. Irányzat; 
Az üzlet élénk és príma borjuk 4, könnyebb áru 6 
fillérrel emelkedett.

Bécsi szarvasmarhavásár. 1903. aug. 31. Föl
hajtatott : hízott és legelőmarha 3405 drb, csontozni 
való marha 1752 darab, összesen 5157 darab. Ebből 
ökör 3705 drb, bika 739 drb, tehén 371 drb, bivaly 
342 drb. Vásáron kívül közvetlenül a vágóhidra ér
kezett a múlt héten 589 drb. a múlt veszteg vásáron 
fölhajtva 615 drb.
Árak: (100 kilogrammonként élősúlyban koronaérték- 

ben fogyasztási adó nélkül.)__________

darabbal

1903. augusztus 31 1. rendű || ll. rendű III. rendű

Magyar hizott ökör . . . 71—76 1 63—70 52-62
Galicziai hizott ökör. . . 74—76 I 66-72 —
Tarka hizott ökör . . . 79-82-86 | 68—78 60-67
Bikák .............................. 48----- 72-73-74 —
Hizott tehén.................... 50----- 72----- ----- —
Legelő marha.................... 50----- 66----- —
Csontoznivaló marha . . — — —

34----- 50----- —
Konzerváru (selejt) . . . — — —
Irányzat: Az előző hetihez körülbelül 5( 

való nagyobb felhajtás hatása alatt az üzlet gyenge és 
príma ökrök 1, középökrök egész 2 koronáig terjedő 
árcsökkenést szenvedtek. A bikavásáron ugyancsak 
lanyha üzleti irányzat mellett az árak 100 klg.-ként 
2—4 koronával hanyatlottak.

Bécsi sertésvásár. 1903. szept. 1. Fölhajtatott: 
hússertés 4919 darab, zsirsertés 6218 drb, összesen: 
11,137 drb. Ebből : magyarországi 6243 drb. galicziai 
4829 drb, egyéb 65 drb. Árak: kgrammonkint élősúly
ban fill.-ekben : elsőrendű nehéz magyar 105—107 (kiv. 
108), elsőrendű közép magyar 100—104, könnyű magyar 
94—98, öreg nehéz magyar 100—104, szerémségi 
vb orvát)------- -, szedett sertés 94—98, galicziai süldők
———, galicziai öreg ——, hússertések 76—96. Irányzat: 
Hízott sertések a multhetinél magasabb árt értek el, 
a kereslet jó ; hússertések a nagyohb fölhajtása folytán 
olcsóbban keltek el.

Baromfipiacz.
Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete 

jelentése. Budapest, 1903. szeptember 4.
Élőbaromfiak: Csirke rántani való egy pár 

1.10—1.70, csirke sütni való hazai egy pár 1.40—2.20 
Tyuk, hazai egy pár 2.40—3.—. Kappan hízott egy pár 
-------- . Rucza hizott la egy pár 4.60—5.—, rucza hízott 
Ila egy pár 4.----- 4.60 Lúd hizott la 13.—15.—, lúd
hizott Ila 10.—13.— Pulyka hizott la —.

Vágott baromfi —. .—, és I.-rendű szépen, 
tisztán kezelt hizott ludak kilója 1.30—1.40 vágottpulykák 
Kilója 1.40—1.50 fill. kilónként, minőség szerint.

A tojásüzleten la friss telt tojás 62—65 
gyengébb minőségű 60—61, apadt----------- , meszes
——- koronát jegyzett eredeti ládánként.

Ragadós állati betegségek állása Magyarországon. 
1903- augusztus 30-ár>.

A betegség neme
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Lépfene____ __ • _* .......... 40 78 2 1
Veszettség _ __ __  _ ... 81 81 2 2 — _
Takonykór .............. ........... . 69 72 4 4 — _
Ragadós száj és körömfájás 662 4807 64 461 — —
Ragadós tüdőlob ........   ... — — — — —
Juhhimlö.. ........................  . 9 18 _ _ _
Ivarszerü hólyagos kiütés 27 62 _ 7 3
Riihkór . . ... _ __  ... 268 589 11 31
Sertésorbáncz ... ................. 301 999 _ 36 119
Bivalyvész ____ __  _ ... 22 39 3 — — 29
Sertésvész ......................... 838 — — 6 —

Budapesten, V.

'■'vMM9I
g.7 I! Főlözögep

% 
gépgyár K 
részv.-társ.

. >kerület, Külső Váczi-ut 80. szám.

A ináv. gépgyára gazdasági gépeinek eladása.

BERENDEZ: .. r......-=
tej szövetkezeteket, modern ma
gán tejgazdaságokat.

ÁLLANDÓ RAKTÁR: =
legjobb minőségű összes tejgaz
dasági czikkekben. Költségveté
sekkel és tervekkel díjmentesen 
szolgálunk.A pozsonyi II. mezőgazdasági országos kiállításon díszoklevél. A legnagyobb ............... kitüntetés. -----! Árjegyzékeket ingyen és bérmentve !

Használt és javí
tott lokomobilok 

és gőzcséplőgépek.

Csereüzletek. Min
dennemű gazda- 

sági gépek.

in



8 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 36. sz.
WESTFALIA SEPARATOR
gAl és fodor
Budapest, V., Váczi-körut 44. sz.

IA legtökéletesebb szabadalmazott ■ 
.WESTFALIA’ separatorok. |

A legújabban szabadalmazott tejelöme- 
legitök kizárólagos elárusítói. Tejszövet
kezetek, tejtelepek, vaj és sajtgyárak 
teljes berendezéséről erő és kézi hajtásra 
díjtalanul szolgálunk tervekkel és költ- 
.............—......  ségvetéssel. ...

Tessék árjegyzéket kérni.

Weiser J. C. 
gazdasági gépgyára Nagy-Kanizsán. 
Ajánlja: „Zala DriilCfi hazánk legjobb 
sorvetőgépeit. Egyvasu egyetemes 
és több barázdás aczélekéit, és az 
összes talajművelő eszközeit, 
valamint egyéb gazdasági gépeit 

jutányos árak mellett.

Disznópor használata előtt.

sertésvész elleni 
óv- és hizlalóport,

mely rendszeres adag'olás mellett nemcsak megakadályozza 
a sertések különböző beteg-égéinek föllépését, nagy mér
tékben fokozza az < tvágyat s ennek révén a hizlalást 
meglepő mértékben elősegíti; hanem kellő időben alkal
mazva, az úgynevezett sertésvészt is sikeresen gyógyítja. 
1 kilogramm ára 1 korona 90 fillér. Ha egész községek 
részére történik megrendelés, ennek arányában 20—30 

százalék engedmény nyujtatik. Disznópor használata után.
KÖSZ VÉM -ÜALZSAIIOT izom, csuz és mindennemű csontfájdalmak ellen. Ára egy nagyobb üvegnek 2 kor. 50 fillér, kisebb 1 kor. 50 fillér. 
LYSOL-SALICYLT viszketegség és mindennemű bőrbajok ellen. Ára egy tégelynek 3 korona. — HAJERÖSITŐ 1' hajhullás ellen. Ára egy 

üvegnek 3 kor. 80 fillér és 2 kor. 50 fillér. — Ezen szerek kitűnő hatásáról számtalan elismerő és hálanyilatkozat tanúskodik.
(HE* 10 kiló megrendelésénél 1 kiló ingyen s az egész küldemény bérmentve!- "SS3

Heui endelések J. M. SZENT ISTVÁN GYÓGYSZERTÁR SOROGY-SZIEE küldendők.

Szuper - foszfátot, kénsavas - kálit, kénsavas- 
ammont (dohánytrágyázásra), chilisalétromot, 
kanitot, 40%-os kálitrágyasót, kovasavas kálit és egyéb mütrágyaféléket elismert kitűnő minőségben legolcsóbban szállít a
“HUNGÁRIA”

műtrágya, kénsav és vegyi-ipar részv.-társ.

Budapest, V. kér, Fiirdő-utcza 8. sz.

***********************&**************

KÜRCZ LIPOT ÉS TÁRSA
photoczinkografiai müintézete

Budapest, VJII., Szentkirályi-u. 13.
KÉSZÍT: -----------------------------------------------
mindennemű nyomtatványhoz szükségelt 

CLICHEKET 
Chemigrafia, chromotypia, photo- (auto)- 
typia, fametszet stb. utján. Térképek, terve
zetek, alaprajzok photolithografiailag leg
szebben, legolcsóbban sokszorosittatnak

megrendelések pontosan és jutányosán eszközöltetnek.VídáKi

BECK és GERGELY 
Budapest, motor- és gépgyár V. Váczi-út 12. 
ajánlják legújabb rendszerű saját gyártmányú benzinlokomobiljaikat 

és benzinmótorjaikat. Olcsó üzemköltség! Nincs tűzveszély! Köny- 
nyen kezelhető! Különlegesség: Vajgyurógépek. Tejgazdasági 

berendezések, vavavavavavavavavava Tessék árjegyzéket kérni.

■ 33
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KUHNE E.hazánk legrégibb gazdasági gépgyárában

Mosonhanlegjobb anyagból és elismert gondos kivitelben kaphatók Sack-rendszerü aczélekék, egy
es kétvasu ekék különféle szerkezetben.

Hengerek, szántóföld- és rétboronák dús választékban.Hírneves tolókerekes rendszerű —.
„Mosoni Drill1* sorvetőgépek.Mindennemű cséplőgépek kézi és járgányhajtásra, gabonatisztitó- és szelelö-rosták, konkolyválasztók, 

szecskavágó-, répavágó- és darálógépek.
Szőlőzúzó- és 

bogyózógépek, 
venyigezúzók,

Borsajtók,
franczia ekék 

és kapálógépek 
szőlőmiweléshez.

iri l£2 a ifi

Sürgönyczim : Consum, Budapest. Telefon : 25—02.

— Budapest, VII. kér., Kerepesi-út 20. szám, 
ÜZLETÁGAK: —————

Szállítási osztály : baromfi-, tojás-, vad-, vaj-, gyümölcs- és főze
lékküldemények után, ha a társaság neve alatt kerülnek feladásra 
jelentékeny szállítási kedvezményeket folyósít. A szállítmányo
zásra vonatkozó mindennemű kérdésekben (fuvardijak, útirányok 
stb.) készséggel nyújt felvilágosítást. -........ ......... ■ ■■■=
Kiviteli osztály: A társaság berlini fiókja mindenféle élemi czikkek 
bizományi értékesitését elvállalja. Áz árukra előlegeket is folyósít. 
Sertésbizományi osztály : A ferenczvárosi sertésvásáron elvállalja 
hízott sertések bizományi értékesitését. =========================

— Közelebbi értesítéseket a társaság igazgatósága ád. —

IS

Főraktár:
Budapesten
VI, Váczi-körut 57 a.

I 
I
I
IIe
B 
B
I
B
i
I 
B •i

!»»«’< /él: Pozsonyban 1902. Aranyérem: Verseczen 1902.

legújabb rendszerű szabadalmazott

egyetemes ő r 1 ő g é p.
Egyszeri keresztülbocsájtással tetszés szerinti finomságú dnrávíí 

vagy lisztté őrli az összes gabonanemüeket és a csutkástengerit 
- is. A tengeri csutkájából (torzsa) és a
\\ / kóróból (kukoricza szára és levelei),

JL / szalmából, szénából finom korpát, friss 
burgonyából pedig moslékot készít. 

V' X(3 A “perpl X”-gépről leírást és ár-
/\ 1 jegyzéket, valamint minta-cjpleményt
I \ í-bérmentve küld :

JllírécL
okleveles gépészmérnök

Budapest, Vili., Üllöi-ut 52 BPATENT.

1 
I 
I 
I
I 
I
I
I 
I1
I
I 
I•

^angerhauseni gépgyár
részvény-társaság ~

Budapest, (Kiilpö Váczi-ut) Cpá^ga-uícza 3.

Vasöntöde, gép- és rézgyár.

Speeial gépgyár szeszgyárak berendezésére.

►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

í i I
II I 
í

Sajt-ojtó-kivonat a.- 10,000 erős)
Dr. WINKLER WILLIBALD ur, a bécsi földmivelési főiskola tanára 

ellenőrzése mellett készítve.
Ára: V2 kg. 1 kor. 20 fill., 1 kg. 2 korona, 25 kg. 45 korona.

Poralakban (1 : 100,00<» erős)
ára: 1(0 gramm 3 kor. 50 fill., 200 gramm 6 kor. 50 fill., 500 gramm 
14 kor., 1 kg. 25 kor. 1 doboz á 50 por (1 por 50 lit. tejre) 1 kor. 50 fill.

álfpsfnif a bécsi cs. k. általános élelmiszer vizsgáló intézet 
*3*1 J&TC3lCíi által vegyileg megvizsgálva és engedélyezve. Ára: 

1 kg. 2 kor. 50 fill., 1/s kg. 1 kor. 25 fill.
A bécsi gyógyszerész-egylet tápszer és élvezeti 

WdjlCÖiCtit czikk intézete által vegyelemezve és jóváhagyva. 
Ára: 1 kg. 4 kor., J/2 kg. 2 kor.

Minden készítmény erőssége és tartósságáért jótállás. Nagyobb ren
deléseknél külön árengedmény. Csomagolás önköltségen számittatik, 
szétküldés naponta kétszer.
FRANZ EAZMA, Apotheker in BRUNN am Gebirge, bei WIEN.

Magyarországi vezérképviselő :

CZiPPEK JÁNOS, BUDAPEST,
Vili., TISZA-KÁLMÁH-TÉR 26. SZ.

I
I

hflYTON & SHUTTLEWORTH
-----------------------------------------§)BUDAPEST, Váczl körút 63. szám 

alta) a legjulAnyaia&b arait mrIHtt aJÚQltatnato 

Cocomobil es gózcsépiógép-ksszktch 3V3 egfít V2 ®ert»a, 
Wllmakatalozóh. JArgány cséplőgépek. tókere ■ csíptük, tisztító rosták, 

konkolyozók. kaselló- e> oratógepelx. ezeoagyüjtök, boronák, 

XÖLUMBIA-DRILI” legjobb sorvetogepeX. Flanel jr. kapalóB. 
•zccskavágók répavágók. kukoricseraurzsoMk, (Sárátok, 

k orlo-tnaimok. egyetexvea aczel-ekAls, 2- és 2-vastx J
■k ekek 0» mindez. egyéb gazdasági gépek
Qg$k SCtótel Árjegyzéket- Sn«a«»<x» ingyen és bínnexxtve küldetnek jfáí
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e.e_e_e.e.e. 1902. évi forgalom: 28,000 bál.
Fölhívjuk a t. c. gazdaközönség figyelmét

A budapesti gyapjú-aukcziókra 
melyek idei első sorozata f. év jnlius hó 

8., 9. és lO-én tartatik meg.
Az aukcziókra felküldött és „Gyapjuárverési vállalat 
Budapest, dunaparti teherpályaudvar” czimzett gyap- 
juküldemények a M. Á. V. összes vonalain tetemes 
díjkedvezményben, valamint ingyen raktározásban 
részesülnek. Bejelentéseket elfogad és mindennemű 

...... - == felvilágosítással szolgált =

HELLER M. s TÁRSA
Budapest, V. kér., Erzsébet-tér 13. sz.

Első Magyar Sertéshizlaló 
Részvény-Társaság “tott

Ajánlja a t. gazdaközönségnek és sertéshizlalóknak a 
„Hizlalda“-állomás mindkét oldalán fekvő 35.OOCT darab 
sertésbefogadására alkalmas, czélszerűen berendezett szál- 
lastelepeit, csatornázva, kitűnő vízzel bíró ártézi- 
kuttal, vízvezetékkel, eleségraktárakkal, két gőz
malommal és szállovai vannak ellátva.

Foglalkozik szállások bérbeadásával, szemes és 
darált eleség beszer zésével, bizományi bevásár
lás es eladással, folyószámlára fizetéseket teljesít. 
A sertések kényelmes elhelyezése mellett ügyfeleinek igen 
mérsékelt arakon a legmessz -bb menő előnyöket nyújtja és 
a legszolidabb kiszolgálásról gondoskodva van.

Gazdák Biztosító Szövetkezete
BUDAPEST, Vili., Baross-utcza 10. sz., II. em.

az Országos Magyar Gazdasági Egyesület
úgy is mint a

Gazdasági Egyesületek Orsz. Szövetsége
Alakult 1900. erkölcsi támogatásával Alakult 1900.
----- ————————— Biztosítéki alap : ... — .... . ......

Kormány hozzájárulásával........................................... 400.000.— kor.
Alapítványok...................................................................... 1,268.120.— kor.
Tartalékok........................................................................... 190.400.30 kor.

Összesen . . 1,858.52(7.30 kor.
Első évi fölösleg ......................................................... 90.349.— kor.

Biztosításokat elfogad tűz- és jégkár ellen, úgyszintén az 
ember életére különféle módozatok szerint.

Az üzleteredményben a biztosított tagok dijarányukban részesülnek 
és az 1901. évi üzletfeleslegből úgy a tűz- mint a jégkár ellen biztosítva 
volt tagok 4°/o-os dijvisszatéritést kaptak.

Biztosítási ajánlatok benyújtandók közvetlenül vagy a képviselők köz
vetítésével. Nyomtatványnyal és felvilágosítással minden irányban kész
séggel szolgál az Igazgatóság.

Í
 A ZALATNAI kénkovand-ipar r.-t.Brassói kénsav- és műtrágyagyára ajánlja legjobb minőségű mindennemű 
Műtrágyáit

3®
a t. ez. gazdaközönség becses figyelmébe. Ajánlatokkal készséggel szolgál a Központi Iroda, Budapest, IV., Bécsi-utcza 5. sz.

Szivattyúk
minden neme, házi, nyilvános, mezőgazda

sági és iparczélokra.

Vas- és ólomcsövek minden méretben. 
Kender és gummitömlök. 

Mérlegek, 
legújabb javított rendszerű tizedes, százados és híd
mérlegek fából és vasból, kereskedelmi, közlekedési, 
gyári, mezőgazdasági és ipari czélokra. Embermérlegek, 
mérlegek házi használatra, barommérlegek. 
Commandit-társaság szivattyú- és mérleggyártásra. 

W. GARVENS 
I Wallfiscligasse 14. wien SclmrzeiiDBrgstr- 6.

Árjegyzék ingyen es bermentve.

Linkig Erliardt fcwr,w, Wien, XVlIj, Jörgerstasse 41.
Lovak szarvasmarhák és juhok részére. Ajánlja szabadalma

zott és kipróbált 
lógyorsnyiró- 

gépeit, melyek a 
es. és kir. ud
vari istállók

ban, f őranguak, 
katonai 

parancsnoksá
gok és ménesek 
istállóiban haszná

latban vannak.
Nélkülözhetetlen gép minden tenyésztőnek.

E lap előfizetői, ha a megrendelésnél ebbeli minőségükre hivat
koznak I0°/o árengedményben részesülnek.

KWIZDA-féle Restitutionsfluid
cs. és kir. szab, mosdóviz lovak számára.

40 év óta minden méaesuradalmi és egyéb nagy kato
nai és polgárt istállóban használatban nagy fáradtság 
utáni erő visszanyerés és eró'sités czéljából, az inak 
megbénulásánál stb. a lovakat kitűnő szolgálatok 

tételére képesíti.

1 üveg ára 2 korona 80 fillér.
Színes 
árjegy
zék in
gyen és 

bér
mentve.

Főraktár :

Valódi csakis ezen
jegygyei ellátva.

Kapható minden gyógy
szertárban.Franz Joli. Kwizda

delmi udvari szállító K0RNEUBURG, Wien mellett.

gyógyszerész, csász. és kir. osztrák
magyar, román királyi és bolgár feje
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Kis hirdetések ára:
minden szó 4 fi.ll., kövér betűkkel 

minden szó 8 fill. beiktatásonként. 
A kishirdetések dija előre fizetendő.

KIS HIEuETÉSEK Hirdetésekről
csak akkor adunk felvilágosítást, ha 
k? rdésttevő a szükséges postabélye
get v. válaszlevelezölapot beküldi.

A kis hirdetés legczélszerübben postautalványon rendelhető meg, II 
melyre a szöveg felírható. Kis hirdetéseket csupán mezőgazdák | 
és tenyésztőktől, továbbá állást keresők és adóktól veszünk fel. ;

Feltiinő betűkkel közlendő kis hirdetések dija, 12 □-czenti- 
méter területig, beiktatásonkint 1 korona, minden további 
---------------------- 1 □"Czentimeter 5 fillér.--------------------------

Kínálat.

Sovány és hízott 
sertéseket legjobban értékesít
BAUER B. GYULA
BUDAPEST, VIII. 
Kerepesi-ut 73. sz.

Faj baromfiak 
állandóan kaphatók : Plymouth, 
Langshan, Bráhma, Cochin, 
Kopasznyaku stb. darabja bár
mely nemben 4 forint. Keltő
tojások á 10 kr. Pekingrécze 
5 frt. Toj. 20 kr. Emdeni lúd 6 
frt. Toj. 70 kr. Bronz és fehér 
pulyka 5 frt. Tojás 60 kr. Ki
tüntetett törzsektől. Galambok. 
Keltőgép, és nevelő. Vétel és 
csere 1 Árjegyzék. lirlchta 
HülniAu Török - Balint, 

(PeBtmegye).

Foszforsavas mész 
baromnak helyes takar
mányozásánál nélkülözhe

tetlen. Kapható :
a “Hungária" 
műtrágya, kénsav és vegyi ipar 

r.-társaságnál 
Budapest, Fürdö-u. 8. 

Baromfi keltető és 
nevelő készülékek. 
Predmerszky József 
bádogosmester, üzlete : 
VI., Vörösmarty-u. 33.

Ajánlja szabadalmazott 
baromfi keltető és ne
velőit, melyek könnyen 
kezelhetők, kevés égő
anyagot fogyasztanak 
s jó eredmenynyel mű
ködnek. Úgyszintén szaba
dalmazott Acetylen gáz
fejlesztőit, melyek t< Ije- 
sen megbízhatók s önmü- 
ködőek. Pozsony, 1902. 
aranyéremmel kitün

tetve.
Tessék prospektust kérni.

i Baromfitenyésztők figyelmébe
Olcsó kerítések!

Haidekker Sándor
| sodronyszövet-, fonat- és 

kerités-g-yílra

BlTBAPESTEiV, VIII.
Üllői-ut <8. szám.

Kitűnő szer! 
baromfi-ólak fertőzieleni- 
tésére és baromfi-ólak me
szelésére a dr. Aschen- 
brandt-féle bordói por. A 
bordói por megrendelhető 
a Magyar Mezőgazdák Szö
vetkezeténél Budapest, V.. 
Alkotmá y-u. 31. és vidéki 

megbízottaknál.

Plimut tyúkok 
és ezek tenyésztojásai kap
hatók bármikor: Otocska 
Gézáné-nál Sopron-Kövesden.

Fajtiszta, szép sárga Orping'- 
tonokat mérsékelt árban 

szállít a
II. Produce Import Co.

J. Holló
65. 56. Chancery Lane London I 

W. C.
(Levelekre 25 filléres bélyeg 
ragasztandó és 25 fillér válasz

bélyeg beküldését kérjük.)

Cserébe adok 
itten szép félvér plimut 
tyuKoKat teliver magyar, 
eseti g erdelvi kopasznya- 
kuakért. Czim a kiadóhi
vat >lban.

Mérsékelt árak mellett egész 
éven át kaphatók: PISNY 
ISTVÁNNÉNÁL Battonyáni 
tisztavérii emdeni libák, peking, 
óriás kacsák bronz pulykák, ply
mouth, oi'pington, langsan, erdélyi 
kopasznyaku fehér és fekete tyú
kok, kakasok. Fehér magyar 
tyúkok, kakasok fehér láb, fe
hér csőr. Ősszel finom pehely 
és toll is kerül eladásra, úgy
szintén télen át friss tyúktojá
sok is kaphatók. A kacsatojá- 
sokra előjegyzéseket már most 
elfogadok. Kacsatojás I db 10 kr.

Előjegyzést
elfogad nemes baromfiak 

I szállítására a m. kir. baromfi- 
tenyésztötelep és munkás
képző iskola vezetősége 
Gödöllőn.

Olcsó és tartós drótkerítések 
baromfi-udvarok, tyukketre- 

czek, kertek gazdasági telepek, 
ménesek, vadaskertek és erdők 
bekerítésére. Továbbá aczél- 
tüské.s keriléssodrony,
valamint csavart pánthuzal. 

— Kaphatók: —

Kollerich Pál és Fiai gyárosoknál 
Budapest, IV., Ferencz 
Józset rakpart 21. sz. 
Árjegyzék és költségvetések ingyen. 

Lampel Ödön 
kosárfonó

Uipe>t, Temetö-utcza 8. sz. 
Készít baromfiszállitáshoz 
kosarakat törzsenként 2 
koronáért. Rácz Ödönné- 
léle keltető-fészkeket 1 

koronáért.

Kiállításokon 
kitüntetett fajbaromfiakra és 
ezek keltő tojásaira megrende
lést elfogad következő árakért: 
Fehér mexikói pulyka tojás dbja 
1 kor. Emdeni'X Angol Emde
ni vei 1 kor. 40 fill., Olasz óriás 
1 kor. 20 fill. Fehér gyöngy tyuk 
80 fill. Sárga Orpington direkt 
Angolországból Holló József ál
tal I. rendű 2 kor., II. rendű 
1 kor. 6U fillér. Sárga Orping- 
tonXmagyar sárga tyúkkal 40 
fillér. Fehér gyöngytyuk kakas 
8 korona. Jó csomagolás bizto
sítva 1 koronáért Sármezey 
Antalné, Mező-Kovácsháza.

Tenyésztő Ön? Kiváló ered
ményeket kíván elérni?

Nos! Akkor nevelje fel a 
fiatal baromfit Fattinger 
húsrostos csirkeele
delével és adjon a tojók
nak a szokásos táplálé

kon kívül még Fattinger húsrostos baromfi eledeléből. Ezen 
kiváló tápszereket évek óta elsőrendű tenyésztők használják 
és az összes szakmüvekben és lapokban ajánlatnak. — Árjegy
zék és prospektus kívánatra ingyen küldetik FATTINGER töb
bi álla eledeleiről: baromfi, galambok, fáczánok, madarak, 

halak, kutyák stb. részére. Óvakodjunk utánzatoktól.
Raktárak Budapesten:

Geittner és Rausch, Andrássy-ut 8. I

Egyvasu egyetemes ekék 
Két és több barázdás ekék

fi. KIADÁS.

minden részükben elsőrendű aczélanyagból, a leg
tökéletesebb szerkezettel

Tégelyaczél-fejekkel, melyek eltörhetetlenségeért szavatosságot vállalok. Külö
nösen tartósnak bizonyult, háromréteges (compound) pánczél aczél-lemez kor
mánylapokkal, melyekre a legragadósabb föld sem tapad. Gondosan edzett, fel
tűnően hosszú ideig eltartó szántóvasakkal. — Figyelemre méltó újdonság : Bacher 
„D“-jegyü javított szerkezetű eketaligája, teljesen pormentesen csukott agyak-.al 
önműködő kenőszelenczével; közönséges eketaligák ellenében ötszörös tartós
ságot biztosítanak. Különlegességek rétmüvelö-eszközökben. Boronák, kapáló- és 

töltögetögépek, porhanyitók, rögtörök. Árjegyzéket készséggel küldök.

BACHER RUDOLF kizárólagos ekegyára
| Magyarországi vezérképviselö Szűcs Zsigmond Budapest, VI., Nagymező-u. 68.
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Több mint 100,000 eredeti „MELOTTE“ gép
■ ■ = van használatban. .. -..-=

Műszaki, gazdasági nagykereskedés. Malomkő- 
gyár. Háztartási, konyha és sport áru raktár.
===== BUDAPEST. ...

ALAPÍTVA I8B5.
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Az eredeti „MELOTTE1 tejfölöző gépek kép- 
■■ viselete.

„MELOTTE“ a legkönnyebb járatú.
,,MELOTTE“ a legtartósabb és legegysze

rűbb javítást nem igényel.
,,MÉLOTTE“ élesen fölöz. Szolid. tenyésztési 

kellékekís 
riönpkraWa(^-

Árjegyzékkel és költségvetéssel úgy a tejgazda
sági, baromfitenyésztési, mint egyéb eszköze
inkről és gépeinkről szívesen szolgálunk.

VAVAVAVAWAVAVAWA

Az 1900. évi párisi 
világkiállításon 
nyert kitüntetés:

ALFA-SEPARATOROK
Grand Prix.

Iroda, raktár és gyártelep:
Budapest, VI., Lomb-utca 11.

VAVAVAVAVAVAVAVA

Tejgazdasági gépgyár
SZÁLLÍT mindennemű tejgaz
dasági eszközöket és gépeket a 
legjobb kivitelben, a legmoder
nebb irányban. BERENDEZ 

tejtelepeket, lejszövetkezeteket 
vav és mintatehenészeteket, ava

A rjegyzékeket és költségvetéseket 
kívánatra díjmentesen küldünk.

“Pátria” irodalmi vállalat és nyomdai részvénytársaság Budapest, IX., Üllői-ut 25. sz. (Köztelek).


